Uchwała Nr XLII-235-2016
Rady Gminy Nędza
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1
Określa się następującą szczegółowość projektu budżetu Gminy Nędza:
1) plan dochodów i wydatków budżetu sporządza się w szczegółowości określonej w przepisach
ustawy o finansach publicznych;
2) plan przychodów i rozchodów budżetu sporządza się w szczegółowości paragrafów klasyfikacji
budżetowej wraz z określeniem źródła przychodów lub rodzaju rozchodów.

§2
Określa się następujące terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Nędza:
1) Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie po otrzymaniu przekazuje projekt uchwały budżetowej
do zaopiniowania stałym komisjom Rady Gminy.
2) Stałe komisje Rady Gminy w terminie do 5 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy
odbywają posiedzenia, na których formułują opinie o projekcie uchwały budżetowej oraz wnioski
odnośnie ewentualnych zmian.
3) Opinie oraz wnioski stałych komisji Rady Gminy przekazywane są przez Przewodniczącego Rady
Gminy niezwłocznie Wójtowi Gminy.
4) Wójt Gminy po rozpatrzeniu wniosków stałych komisji Rady Gminy podejmuje decyzję, co do
wprowadzenia ewentualnych zmian i autopoprawek do projektu uchwały budżetowej.
5) Ostateczną wersję projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy przedkłada Przewodniczącemu Rady
Gminy oraz wszystkim radnym.
§3
Określa się następujące wymogi dotyczące uzasadnienia, które Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy
wraz z projektem uchwały budżetowej:
1) objaśnienie przyjętych kalkulacji planowanych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł;
2) objaśnienie planowanych wydatków budżetowych;
3) objaśnienie planowanych przychodów i rozchodów budżetowych.

§4
Do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy przedkłada następujące materiały informacyjne:
1) zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których
mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
2) zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz
urzędu gminy;
3) zestawienie planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – w przypadku
wyodrębnienia funduszu sołeckiego w trybie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o
funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.).
§5
Traci moc Uchwała Nr L/400/10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§7
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

